I

Anexa nr.l

Raport privind activitatea I.P. "Direcfia generali pentru administrarea
clidirilor Guvernului Republicii Moldova" in trimestrul IV al anului 2019

in contextul exercitdrii misiunii qi funcfiilor stabilite in statutr.rl Direc!iei
generale qi in regulamentul intern, prezentlm principalele rezultate obtinute in
activitatea Direcliei Generale pe parcursului trimestrului IV ai anului 2019.

in scopul crelrii condifiilor

de muncd adecvate pentru angajalii instituliilor,

organizaliilor amplasate pe spalii1e gestionate de Direclia general6, a lost asiguratd
administrarea eficientd
stare optimd

a

patrimoniului transmis in gestiune, au fbst menlinute in

edificiile conform normelor sanitare, de securitate Ei sdndtate in munc6,

a fost asiguratd mentenanfa

refelelor inginereqti. Pe parcursul trirnestrului

colaboratorii direcliei au fost antrenafi activ in activitdli de menlinere qi salubrizare

a

terenurilor aferente cladirilor gestionate.

A fost asiguratd mentenanfa ,refelelor informalionale qi a tehnicii

de calcr-rl

existente din cadrul Dii:ecliei generale, a fost creat qi structurat noui model

a fost

site-ului,

securizatd reteua internd.

A fost asiguratd

tip

buna desfEqurale

al
a

qedinlelor de lucru din Cl6dit:ea Guvernului.
Pe parcursul

trimestrului IV a fost asiguratd prestarea serviciilor contra platd,

baza actelor normative,
localiune

flind perfectate qi semnate, la solicitare,

gi comodat, Acorduri adilionale

precum Ei Contracte de prestare

la Contractele de localiune

?n

Contracte de

gi

comodat,

a serviciilor comunale (circa 96 acorduri qi

contracte).

Au fost recalculate Ei aprobate tarifele pentru serviciile de transpott, au tbst
revdzute qi aprobate Condiliile de acces pe proprietatea publicS, aflatd in gestir-rnea

I.P. "Direclia general6 pentru administrarea cladirilor Guvernului

Repurbiicii

Moldova".

in scopul asigurdrii activit[1ii Direcliei

generale au fost efectuate procedr-rri de

achizilii publice privind procurarea bunurilor qi serviciilor, efectltat'ea lr"rcrlrilor

de

fiind incheiate circa 47 contracte de valoare mic6, iniliata

o

procedurd privind cererea ofertelor de preluri(achizilionarea produselor petroliere)

qi

reparalie curent6,

iniliatS o procedurd de licitalie purblic[ (deservirea gi reparalia ascensoarelor)

A fost finutd

.

corespondenla cu agenlii economici cu care Direclia Generai6 are

tangenld in activitatea sa.

in scopul recuperirii datoriilor au fost inaintate debitorilor pretenlii

qi acliuni in

instanla de judecatd.

A fost elaborat Ei prezentat raporlul financiar pentru Trimestrul III al anulr.ri
201,9, in limita termenului aprobat prin Ordinul ministrului finanlelor nr.214 din
28.12.2018.

Au fost intocmite 65 Procese verbale de casare a mijloacelor fixe in valoare de
7

66,8 rnii lei.

Au fost prezenlate infortnaliile solicitate de:
Agenlia Proprielaii Publice (modificari qi cornpletari la inforrr-ralia cu privire

Ia

Darea de seamd privind bunurile imobile proprietate publica a statului, Anexa nr.14

la Regulamentul cu privire la Registrul patrimoniului public la
prezentate

anterior),

:1.

01,01,2019,

!

i,S. Institutul de Proiectdri Pentru Organizarea Teritoriului (privind delimitarea
terenului cu nr. cadastral 0100521.023 din mun. Chigindu, str. Bucureqti B9A).

Au fost

prezentate rapoarlele lunare

qi trimestriale

Cancelariei de Stat,

Direcliei Statistica, Serviciul fiscai de Stat.

A fost iniliatd procedura de

transmitere gratuitd a terenului proprietate

publica a statului cu suprafa\a 0,2165 ha, numdr cadastrai 0100205573, anplasat in
mun.Chiqindu, bd. $tefan cel Mare,, nr.73, conform situagiei de la 26.12.2019 din

gestiunea Instituliei publice "Direclia general6

pentru administrarea

cladirirlor

Guvernului Republicii Moldova" in gestiunea Procuraturii Generale al Republicii

Moldova, care constituie proprietate publicd a statului qi se uttlizeazd cLr drept de
posesie qi folosinld,inbaza Hotaririi Guvernului nr,84 din 3 februar\e2004.

Permanent se monitorizeazd consumurile serviciiior energetice qi comunale in
scopul eficientizdrii acestor cheltuieli

A fost monitorizata qi asiguratd activitatea curentd a institugiei( au lost perfectate
113 ordine privind activitatea curent6, B0 ordine privind personalul, 108 ordine
privind acordarea concediilor de odihna).

in

aceastd

perioada au fost antrenate in efectuarea lucrdrilor cle reparalie

echipele Direcfiei reparalia imobilelor si exploatarea transporlului din cadrul Direc!iei

Generale, atdt a biroulilor, c6t gi spafiilor auxiliare
Casa Guvernului,

in mai multe edifrcii,

inclr-rsiv:

clddirea nr. 180 de pe bd, $tefan cel Mare qi SfAnt, clddirea nr,1

de

pe str. A, Russo, etc.

Au fost instalate cabinele pentru serviciul de pazd la dorniciliul Prim-ministrr-rlui

al

Republicii Moldova, au fost confectionate

29 dul[pioare pentru Clddirea

Guvernului, a fost instalat panor"rl de declansare automatd a energiei electrice la
cl[direa nr.82 de pe str.31 August 1989, a fost pus in funclir-rne panor-rl de dirijare
cenlrahzatd

a sistemului ingineresc in Clddirea Guvernului (apeduct, sistemul

de

incdlzire, ventilare qi condilionare), au fost montate contoare temice la direclia nr.8

(str, Grenoble, 106) gi dir.7( bd. $tefan cel Mare qi SfAnt nr.180), a fost reparat
apeductul din cl6diri1e de pe str. Bucuriei nr.18, schimbatd pompa de circulalie a
agentului termic din clSdirea ell,1,de pe str, A. Russo, schirnbate corectoarele de gaz
de la Clddirea Guvernului Ei clddirea nr,1 de pe str, V. Alecsanclri, etc"
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